DELEGAÇÕES

O NOSSO ELO DE UNIÃO DESDE 1974		

SET / OUT 2017

Coimbra
Almoço celebra quadra natalícia
A Delegação de Coimbra vai levar a efeito o seu almoço
associativo de Natal, no dia 16 de dezembro próximo (sábado), na Quinta da Sobreira Quinhentista, sita na Rua
Outeiro do Paço, n.º 1, em Ançã, Coimbra.
As coordenadas GPS são: n 40 16.476` w 008 31.228.
Os Órgãos Sociais da Delegação apelam à participação
dos seus associados e familiares, demonstrando mais
uma vez “o espírito associativo e solidário para com a tua
Delegação”.
A concentração de associados, familiares e amigos participantes será pelas 12h00, seguindo-se a receção aos convidados e familiares, às 12h15.
Pelas 13h00 será servido o almoço, com intervenções previstas para as 15h00.
A Delegação de Coimbra informa que o pagamento deverá ser efetuado no ato da inscrição, sendo o preço de
20,00 euros para adultos e de 10,00 euros para crianças
dos cinco aos 12 anos.
Caso os participantes pretendam optar por efetuar o pagamento através de transferência bancária, devem contactar a Delegação através dos seguintes números: 239
814 644 ou 917 770 241.
A data limite para inscrições é o dia 13 de dezembro,
quarta-feira.

Madeira
Convenções médicas ADM/IASFA
A Delegação da ADFA na Madeira divulgou uma lista de
entidades com convenção médica da ADM/IASFA a que
os associados podem recorrer naquela Região Autónoma.
O documento está disponível para consulta na Sede
da Delegação da Madeira e, estando patente no site da
ADM/IASFA, a informação que contém foi atualizada em
setembro.

Viseu
Direitos
Os deficientes militares das Forças Armadas que, ao
serviço da nação, cumpriram o Serviço Militar Obrigatório na Guerra Colonial, na preparação para a guerra,
no quartel, em serviço e em campanha, que ao serviço
da Pátria ficaram deficientes e a sofrer para toda a vida,
conquistaram o direito à assistência médica e medicamentosa, por direito próprio, por terem servido no Serviço Militar Obrigatório, na Marinha, Exército e Força
Aérea, ou como cidadão civil, ao serviço das Forças Armadas.
Sempre foi assim e tem que ser assim, não como o IASFA está a fazer, a mandar cortar o direito à assistência
médica aos titulares deficientes militares das Forças Armadas, sem lhes comunicar nada, sem lhes perguntar
nada.
O IASFA está a cortar este direito por motivo do militar
deficiente ter outro sistema de saúde. Seja como for, um
direito é um direito, e a vontade do militar deficiente
prevalece, tem que prevalecer, e mais, um militar deficiente foi, e é e será sempre militar, e nunca pode perder
esse direito consagrado no Estatuto de deficiente militar das Forças Armadas e no Decreto-Lei 43/76, de 20
de Janeiro.

É bom que as entidades responsáveis revejam já as suas
posições e façam valer o direito da ADM - Assistência
Médica Militar aos seus titulares deficientes das Forças
Armadas e, se por ventura há aqui algum erro, que seja
corrigido e sejam dadas ordens às entidades de saúde
(clínicas, hospitais, estatais, civis e militares, farmácias)
sobre o direito inalienável à saúde por terem servido
Portugal e por terem ficado deficientes e doentes.
Um deficiente militar é um militar para toda a vida. Reponha-se o direito à saúde, já!

Reunião do Núcleo da Guarda

Serviços da 			
Delegação de Lisboa
SECRETARIADO DA DELEGAÇÃO 		

– APOIO AOS ÓRGÃOS SOCIAIS E AOS NÚCLEOS
Isabel Franco 				
– direccao.del.lisboa@adfa-portugal.com
Telefones 217 512 615 ou 925 987 469
Fax 217 512 611

Foi no dia 30 de agosto que a Direção de Delegação de
Viseu, acompanhada pelo presidente do Conselho Fiscal e membro do Conselho de Delegação ao Conselho
Nacional, efetuou mais uma visita e reunião com o Núcleo da ADFA, na cidade da Guarda.
Na cidade mais alta de Portugal, a reunião decorreu
dentro da normalidade, com o senão de naquela zona
do País os deficientes militares continuarem a não ter
direito à assistência médica por o IASFA/ADM não ter
ali acordos, como existem nos grandes centros urbanos,
o que, com urgência, se quer ver tratado.
Foi com agrado que a Delegação e Núcleo acharam por
bem, para o ano de 2018, ali, naquela bonita cidade da
Guarda, realizar o aniversário da ADFA.
Foram tratados assuntos da área dos direitos dos deficientes militares das Forças Armadas, direitos que como
se sabe, em vez de serem atualizados, ainda lhes são cortados, outros limitados, como os Órgãos responsáveis
sabem.
Nesta reunião estiveram presentes apenas dois dos representantes do Núcleo, por doença do associado Avelino Carmo, a quem desejamos rápidas melhoras. Ficou
para comunicar à Direção Nacional que “os assuntos
destas pessoas já eram para terem sido resolvidos ontem e por favor, não permitam que se resolvam pela forma biológica”.

SERVIÇOS CLÍNICOS

Évora

SERVIÇO DE AÇÃO SOCIAL

Aniversário da Delegação
De há anos a esta parte, a Delegação de Évora organiza
um almoço para os associados e famílias no último sábado de cada mês. Em julho, no dia 29, mais uma vez, a
Delegação reuniu os convivas, para assinalar, pela primeira vez, a criação da Delegação.
Havendo já várias delegações espalhadas pelo País, em
julho de 1975, um grupo de associados reunidos em volta do Laurindo Silva, decidiu ocupar o antigo edifício da
Legião Portuguesa, em pleno centro histórico da cidade,
no corpo central da antiga Misericórdia da cidade.
Assim, no almoço de 29 julho deste ano, decidimos homenagear os associados que há 42 anos deram o passo
decisivo para a criação da Delegação de Évora.
Em volta de uma “paelha valenciana”, juntaram-se quase todos os “fundadores”: Laurindo Silva, Joaquim Saragoça, Amílcar Calado, José Câncio e Alberto Varges. Foi
uma boa evocação “desses dias iniciais e tumultuosos”.
Relembra-se que as autoridades desalojaram os associados do edifício para poucos dias depois voltarem a
ocupá-lo definitivamente. Depois, sempre em diálogo
com a Instituição Militar, a ADFA mudou duas vezes de
“Sede”, sempre em instalações militares, como atualmente acontece.
No final do almoço, o presidente da Assembleia-Geral
da Delegação – em recuperação de mais uma intervenção cirúrgica – ajudou a entregar as placas que, na casa
dos fundadores da Delegação, irão perpetuar esse gesto
fundacional.
A ADFA aguarda agora a celebração dos 50 anos da fundação da Delegação de Évora, para uma festa ainda
maior.

Ana Paula Vicente 			
– servicos.clinicos@adfa-portugal.com
Telefone 217 512 600 – Tecla 2 ou 217 512
612
Clínica Geral 				
– 3ª e 5ª feira (manhã)
Fisiatria 				
– 4ª feira (manhã)
Urologia 				
– 3ª feira, de 15 em 15 dias
Dentista 				
– 4ª feira (manhã) e 5ª feira (dia todo)
Psiquiatria 				
– 3ª e 4ª feira (tarde)
Fisioterapia 				
– de 2ª a 6ª (dia todo)

SERVIÇO DE SECRETARIA/ATENDIMENTO
E APOIO AOS SÓCIOS
Pedro Rodrigues e Maria Inês Martins
– ines.martins@adfa-portugal.com;
secretaria.lisboa@adfa-portugal.com
Telefone 217 512 600 – Tecla 1

Dra. Ana Machado (assistente social)
– servico.social@adfa-portugal.com
Telefone 217 512 600 – Tecla 3

SERVIÇOS JURÍDICOS
Dra. Inês de Castro (advogada) 		
– Por marcação prévia na secretária da
Delegação de Lisboa
i.castro@adfa-portugal.com 		
ou gabjur.adfa.lisboa@gmail.com
Fax 217 512 660

SERVIÇO DE PSICOLOGIA
Dra. Teresa Infante (psicóloga) 		
– t.infante@adfa-portugal.com

PEDICURA
Pedicura, calista, manicura e depiladora
nos Serviços Clínicos.
Marcações com Sandra Henriques,
pelo número 962 971 437.
Todos os dias, mediante marcação prévia,
com possibilidade de deslocar-se, conforme
o local e a hora da marcação.

HORÁRIO DOS SERVIÇOS
Das 9h00 às 17h30
Morada: Av. Padre Cruz, edifício ADFA, 		
1600-560 Lisboa
Contactos:
Telefone 217 512 600
Fax 217 512 611
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